
 
PROJETO DE ESCRITA COLABORATIVA  

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
Em conformidade com as Metas Curriculares e 

o Programa de Português em vigor 

ATIVIDADE 
Descrição 

INTERVENIENTES AVALIAÇÃO 

ESCREVER EM TERMOS PESSOAIS E CRIATIVOS 

• Escrever textos, por sua iniciativa, para expressar 

conhecimentos, experiências, sensibilidade e imaginário; 

- cooperar em espaços de partilha da escrita relacionados 

com os seus interesses e necessidades; 

- participar em projetos de escrita colaborativa, em grupo ou 

em rede alargada. 

• Escrever textos, experimentando novas configurações 

textuais, com marcas intencionais de literariedade. 

• Produzir textos coerentes e coesos em português padrão, 

com tema de abertura e fecho congruente, com uma 

demarcação clara de parágrafos e períodos e com uso 

correcto da ortografia e da pontuação. 

Rotativa e sequencialmente, cada turma, do 6º 1ª ao 5º 

9ª, redige meia página de um conto coletivo, respeitando 

um plano elaborado pela primeira turma participante e 

assegurando as propriedades inerentes ao texto: coesão 

e coerência. 

A história deverá obedecer à estrutura do conto 

tradicional, respeitando as regras convencionais da 

escrita, e deverá veicular valores. 

A divulgação será feita por ocasião do Dia do 

Agrupamento ou no final do ano letivo, em suporte de 

papel e no blogue da Biblioteca escolar. 

A ilustração de cada excerto ficará a cargo dos alunos do 

4º ano, a quem o texto será lido - articulação com o 1º 

Ciclo. 

Os alunos do 3º Ciclo efetuarão eventuais correções e 

gravarão o texto que será divulgado num ebook, na 

página da BE. 

Docentes de Português – 2º CEB 

– dinamizadores do projeto 

Alunos do 2º Ciclo – criadores da 

história 

Articulação com os 1º  e 3º Ciclos: 

Ilustradores – alunos do 4º ano 

Vocalização – alunos do 3º ciclo 

Inquérito de 

satisfação aos 

alunos. 

 

 

Inquérito de 

satisfação a um 

grupo de leitores. 
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                           AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTELA E MOSCAVIDE 
 

Escola Secundária da Portela 
Escola EB 2,3 Gaspar Correia 
Escola EB1 Catela Gomes 
Escola EB1/JI Quinta da Alegria 
Escola EB1/JI Portela 


